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Zápis ze zasedání školské rady dne 24.11. 2021 

Přítomni : P. Kuhn, M.Hoskovcová , R.Fialová,  A. Slezáková,  L.Tobolková, H. Šimková, I. Voglová


1. Rada byla seznámena s jednacím řádem školské rady 2021-2024

2. Rada zvolila předsedu ŠR: Předsedou ŠR byl všemi hlasy zvolen pan Petr Kuhn.

3. Rada odsouhlasila předložené znění Výroční zprávy za rok 2020/2021

4. Rada odsouhlasila nový školní řád 2021/22

5. Rada byla seznámena s koncepcí školy na další období: Hlavním cílem školy je zvýšení počtu 

žáků. Kroky vedoucí k tomuto cíli jsou otevřená komunikace, spolupráce s rodiči, kvalitní 
pedagogický personál. Škola má zájem na rodinném prostředí, menší kolektiv žáků, kde je 
individuální přístup ke každému žákovi, kde je běžná vzájemná spolupráce žáků mezi  sebou. 
Rada projednala další kroky, které je nutné řešit a to hlavně v oblasti “backoffice” školy. Je 
potřeba rozdělení práce, optimalizace ekonomických prací, nejlépe pracovnicí - ekonomkou, 
hospodářkou. Toto je nutné k tomu, aby se vedení školy mohlo více zabývat aktuálním 
tématům vedoucím k výše uvedenému cíli. V dohledné době je třeba toto optimalizovat, na 
čemž jsme se na radě shodli a budeme v brzké době hledat řešení. Dále ředitelka školy 
shrnula uplynulé období a současné změny, které ve škole nastaly. Těmi jsou například: 
Šablony z EU ze kterých byly nakoupeny iPhody do výuky. Zapojení do Aplle school 
manageru. Dále projektových dnů jak pro ZŠ, tak i pro MŠ v oblasti polytechnického 
vzdělávání, enviromentálního vzdělávání, podpory podnikavosti, kreativity a logického myšlení 
či kariérového poradenství. Dále tandemová výuka, která podporuje vzájemnou spolupráci 
učitelů a žáků. Další novinkou je tzv. “doučko” - doučování, které je velmi nápomocné všem 
žákům naší školy. Žáci si upevní a dodělají učivo, které jim není ještě zcela  jasné, nebo které 
nestihli. V této době je to velmi vhodné. Další nová aktivita školy je z oblasti podpory 
komunikace a vzájemné spolupráce s rodiči našich žáků a to “Odborně zaměřená tématická 
setkávání a spolupráce s rodiči žáků” . První toto setkání je plánováno na leden 2022 a je 
zaměřeno na rodiče předškoláků. Téma “Školní zralost a Prevence specifických poruch učení” 
A v neposlední řadě, nová personální podpora naší ZŠ a MŠ - školní asistent, paní 
vychovatelka Hana Macková, která je pro nás velkým přínosem. 


      Z NPD stále využíváme a pokračujeme v osvědčené spolupráci se studenty VŠ. ( pomoc v  

      hodinách matematiky - online hodina pro 5. ročník)

      Radě školy byla oznámena změna v oblasti stravování cizích strávníků. Z ekonomických  

      důvodů, tato doplňková činnost byla k září 2021, zrušena.


    


Zapsala: Iva Voglová
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